Svět pohonů SOMMER pro
otočné & posuvné brány

www.sommer.eu

Pohony otočných a posuvných bran firmy
Více komfortu
Vzpomenete si ještě na televize bez dálkového ovládání? Nyní již nemyslitelné. A přesto stále vystupujete ze svého auta a pracně
otevíráte ručně Vaši bránu, popojedete 5 metrů a znovu vystupujete a vracíte se bránu opět zamknout ? Nebo ji necháte z pohodlnosti stále otevřenou – a každý tak může jednoduše vstoupit na Váš pozemek?
S našimi pohony pro otočné a posuvné brány to již patří minulosti: Stačí krátký stisk tlačítka, a Vaše brána se plně automaticky otevře
nebo zavře. Dopřejte si tento každodenní komfort.

Maximální bezpečnost
Bezpečnost a ochrana proti úrazu mají u firmy SOMMER velký význam. Naše pohony jsou
vybaveny spolehlivou a osvědčenou technikou, na kterou se můžete spolehnout.
 utomatické rozeznání překážek zajišťuje optimální ochranu, např. u rodin s dětmi. Při najetí
A
na překážku se pohon vrací zpět (reverzuje) a zajistí, aby nemohlo dojít ke skřípnutí osob nebo
vozidla.
 amosvorný motor je efektivní ochranou před vloupáním nebo vstupem cizí osoby. U pohonů vrat
S
pro otočné a posuvné brány SOMMER není nutný další přídavný zámek.
 íky systému nouzového odblokování SOMMER je možné bránu v jakékoli poloze snadno ručně
D
otevřít (odblokovat) a zablokovat.

Jedinečná technologie
P ři vývoji pohonů klade firma SOMMER velký důraz na spolehlivé produkty s
dlouhou životností.
 aše pohony vrat pro otočné a posuvné brány lze obzvlášť jednoduše a rychle
N
namontovat. Řídící jednotku lze rovněž bezproblémově a jednoduše naprogramovat.
P ohony otočných bran SOMMER twist 200 E/EL a twist XL lze například univerzálně
namontovat na pravé nebo levé křídlo brány.
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SOMMER: všechny výhody přehledně
Certifikovaná kvalita _ „Made in Germany“
Naše pohony pro otočné a posuvné brány jsou zkoušeny a certifikovány dle přísných směrnic.
Proto si můžete být jistí, že naše výrobky jsou v nejvyšší kvalitě – přirozeně „Made in Germany“.
F irma SOMMER je certifikována dle DIN EN ISO 9001. To Vám garantuje nejvyšší standardy
jakosti a výroby.
 aše pohony podléhají kontrole TÜV/GS a jsou v pravidelných intervalech prověřovány úřadem TÜV.
N
Kromě toho splňují platná ustanovení (označení CE) pro „elektrickou bezpečnost“ a „elektromagnetickou
kompatibilitu“.
 aše pohony pro otočné a posuvné brány jsou mimo to certifikovány nezávislými instituty a bezpečnost
N
je protokolována dle zákonných ustanovení a norem.

Dálkové ovládání SOMMER – komfort jedním stiskem tlačítka
Naše výrobky dálkového ovládání s bezporuchovou a přenosově bezpečnou frekvencí
FM 868,8 MHz zvyšují uživatelský komfort. Za deště, sněhu nebo tmy můžete už příště
pohodlně otevřít Vaši otočnou nebo posuvnou bránu, aniž byste museli vystoupit z auta.
P otřebujete jen systém dálkového ovládání pro obsluhu všech Vašich aplikací Home
Automation. Tzn., že můžete Vaše vrata, žaluzie, markýzy a rolety, jakož i jiné elektrické
a elektronické přístroje v domácnosti obsluhovat pohodlně pomocí dálkového ovladače.
E xtrémně bezpečné vůči „zkopírování“ kódu. S použitou délkou kódu 66 Bitů by
vyzkoušení všech možných kombinací trvalo cca 234 miliard let
E xtrémně bezpečný vůči odposlechu, protože každý kód se použije jen jednou a poté
se změní („plovoucí kód“).

Naše pohony otočných bran  od strany 4

Naše pohony posuvných bran  od strany 9
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Naše pohony otočných bran
twist 200 E – výkonný pohon otočných bran
Přednosti:
vhodný pro otočné brány do šířky křídla 2,5 m a hmotnosti křídla 200 kg
určeno pro jedno- a dvoukřídlové brány, univerzálně použitelné pro pravé a levé křídlo
řídící jednotka nenáročná na údržbu s četnými možnostmi nastavení
bezúdržbový pohon s dlouhou životností

Plastový kryt:
odolné vůči UV záření a stárnutí
odolné a stabilní
v nadčasovém decentním
antracitu

Ruční odblokování:
Pohony Sommer je možné v
jakékoliv pozici jednoduše
odblokovat a zablokovat.
To zajišťuje nejvyšší bezpečnost,
např. při výpadku proudu.

Kování brány/sloupku:
nastavitelné
připevnění buď šrouby
nebo navařením

Další výhody twist 200 E/EL:
velice tichý, klouzavý chod
nejsou nutné žádné koncové zarážky
vhodné i pro brány otvíravé směrem ven
bezproblémové připojení bezpečnostních zařízení, jako je
např. výstražné světlo, optická závora nebo elektrický zámek
rozmanité možnosti nastavení: funkce částečného otevření křídla pro chodce, automatické zavření brány, nastavitelná doba
výstrahy, nastavitelné chování při najetí na překážku (kompletní
nebo částečný zpětný chod brány)

Upozornění: Ještě více možností nastavení získáte při použití
twist 200 E/EL s řídícími jednotkami twist XL nebo
twist XXL (viz dále).
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Řídící jednotka motoru
DST-A 24:
pro jedno- a dvoukřídlové brány
snadné programování
připojení pro TorMinal
prachotěsné těleso s ochranou
proti stříkající vodě (IP65)

Elektronické koncové
spínače:
s infračervenými senzory
precizní koncové vypnutí
snadno nastavitelné
žádné mechanické
opotřebení

Naše pohony otočných bran
twist 200 EL – výkonný pohon otočných bran s ještě větším zdvihem
Přednosti:
varianta pohonu twist 200 E s větším zdvihem
vhodný pro velké sloupky a velké úhly otevření
vhodný pro otočné brány do šířky křídla 2,5 m a hmotnosti křídla 200 kg
určený pro jedno- a dvoukřídlové brány, univerzálně
použitelný pro pravé a levé otvírání

zdvih delší o
550 mm

Výhody většího zdvihu:
pohon je možno montovat s větším odklonem od brány
díky této montážní pozici může pohon vyvinout větší sílu v
zavřené poloze, čímž je ještě zvýšeno zabezpečení brány
proti vstupu neoprávněných osob
pohon je možné také namontovat na velkých a zděných
sloupcích

Rozsah dodávky kompletního setu:
„twist 200 E, 1-křídlový“ (výr. č. 3216V000)
nebo
„twist 200 EL, 1-křídlový“ (výr. č. 3229V000)

„twist 200 E, 2-křídlový“ (výr. č. 3217V000)
nebo
„twist 200 EL, 2-křídlový“ (výr. č. 3230V000)

obsahuje: 1x pohon otočné brány, řídící jednotka v krytu se
zásuvným přijímačem dálkového signálu (FM 868,8 MHz)
a 4-kanálovým dálkovým ovladačem (výr. č. 4020V000),
kování na sloupek a křídlo brány

obsahuje: 2x pohon otočné brány, řídící jednotka v krytu se
zásuvným přijímačem dálkového signálu (FM 868,8 MHz)
a 4-kanálovým dálkovým ovladačem (výr. č. 4020V000),
kování na sloupek a křídlo brány
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Naše pohony otočných bran
twist XL – pohon pro otočné brány s medvědí silou
Přednosti:
vhodný pro otočné brány do šířky křídla 5 m a hmotnosti křídla 500 kg
univerzálně použitelný pro pravé a levé otvírání
určený pro jedno- i dvoukřídlové brány, možný i kombinovaný provoz s pohonem
twist 200 E/EL
použitelný pro brány s plným křídlem
bezúdržbový pohon s dlouhou životností

Plastový kryt:
odolné vůči UV záření a stárnutí
odolné a stabilní
v nadčasovém decentním antracitu
moderní design

Vlastnosti pohonu:
(výr. č. 3280V000)
max. zatížení až 30.000 N
zdvih 450 mm
samosvorná převodovka o vysoké výkonnosti zajišťuje ochranu před vloupáním
nebo vstupem neoprávněných osob

Kování brány/sloupku:
nastavitelné
připevnění buď šrouby
nebo navařením
Ruční odblokování:
Pohony Sommer je možné v jakékoliv pozici jednoduše
odblokovat a zablokovat. To zajišťuje nejvyšší bezpečnost, např.
při výpadku proudu.

Další výhody:
velice tichý, klouzavý chod brány díky pružně uloženému výsuvnému rameni
ochrana před úrazem prostřednictvím automatického odpojení síly
bezproblémové připojení bezpečnostních zařízení, jako např. výstražné světlo,
optická závora nebo elektrický zámek
řízení mikroprocesorem s rozmanitými možnostmi nastavení: mj. funkce částečného
otevření křídla pro chodce, automatické zavření brány, nastavitelná doba výstrahy,
nastavitelný režim při najetí na překážku (kompletní nebo částečný zpětný chod
brány)
vhodné i pro brány otvíravé směrem ven
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Elektronické koncové
spínače:
s infračervenými senzory
precizní koncové vypnutí
snadno nastavitelné
žádné mechanické
opotřebení

Naše pohony otočných bran
Vhodné řídící jednotky motoru:
Řídící jednotka twist XL (DTA-1)
(výr. č. 3282V000)
 ro jedno a dvoukřídlové
p
provedení
prachotěsné těleso s ochranou
proti stříkající vodě (IP 65)
četné možnosti nastavení
se zásuvným přijímačem
(FM 868,8 MHz) a 4-kanálovým dálkovým ovladačem
(výr. č. 4020V000)

Řídící jednotka twist XXL (DTA-1)
(výr. č. 3300V000)
 ro jedno a dvoukřídlové provedení
p
velký kryt řídící jednotky (IP 67) s
ochranou proti dotyku, s již předinstalovaným hlavním vypínačem
ještě více možností pro umístění
přídavných zařízení
se zásuvným přijímačem (FM 868,8
MHz) a 4-kanálovým dálkovým
ovladačem (výr. č. 4020V000)

Příklad montáže pohonu twist XL
na plném bránovém křídle

„Kombinovaný provoz“ pohonu twist XL a twist 200 E/EL:
Pohony otočných bran twist XL a twist 200 E/EL lze bez problémů kombinovat. To umožňuje optimálně využít funkci částečného
otevření brány pro chodce. Kromě toho je možné nastavit toleranci
síly a rychlosti vždy pro příslušnou bránu. Také je možný definovaný provoz pro „OTEVŘÍT/STOP/ZAVŘÍT“

Set pro přestavbu twist XS
(výr. č. 3248V000)
 ro provoz pohonů twist 200 E
p
a twist 200 EL na řídících jednotkách twist XL a twist XXL
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Naše pohony otočných bran
jive 200 E – robustní podzemní pohon pro otočné brány
Přednosti:
vhodný pro otočné brány do šířky křídla 2 m a hmotnosti křídla 200 kg
ideální pro otočné brány, u kterých pohon nemá být vidět
použitelný pro jednokřídlové a dvoukřídlové brány
bezúdržbový zabudovaný pohon s dlouhou životností

Elektronické koncové spínače:
s infračervenými senzory
precizní koncové vypnutí
snadno nastavitelné
žádné mechanické opotřebení

Kryt z ušlechtilé oceli:
pro montáž pod podlahu
prachotěsné těleso s ochranou
proti stříkající vodě (IP 44)

Ruční odblokování:
Pohony Sommer je možné v jakékoliv pozici jednoduše odblokovat a zablokovat.
To zajišťuje nejvyšší bezpečnost, např. při
výpadku proudu.

Další výhody:
velice tichý, klouzavý chod brány
bezproblémové připojení bezpečnostních zařízení, jako např.
výstražné světlo, optická závora nebo bezpečnostní kontaktní
lišta
samosvorná převodovka představuje efektivní ochranu před
vloupáním nebo vstupem neoprávněných osob

Řídící jednotka motoru
DST-A 24:
pro jedno- a dvoukřídlové brány
ochrana před úrazem prostřednictvím automatického odpojení
síly

Rozsah dodávky:
„jive 200 E, 1-křídlový pravý“
(výr. č. 3263V000) obsahuje:
1x pohon otočné brány pravý,
řídící jednotka v krytu se zásuvným přijímačem (FM 868,8
MHz) a 4-kanálovým dálkovým
ovladačem (výr. č. 4020V000)
„jive 200 E, 1-křídlový levý“
(výr. č. 3264V000) obsahuje:
1x pohon otočné brány levý,
řídící jednotka v krytu se zásuvným přijímačem (FM 868,8
MHz) a 4-kanálovým dálkovým
ovladačem (výr. č. 4020V000)

Příklad montáže podzemního pohonu otočných bran jive 200 E
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„jive 200 E, 2-křídlový“
(výr. č. 3268V000) obsahuje:
2x pohon otočné brány pravý/
levý, řídící jednotka v krytu se
zásuvným přijímačem (FM 868,8
MHz) a 4-kanálovým dálkovým
ovladačem (výr. č. 4020V000)

Naše pohony posuvných bran
STArter _ kompaktní pohon posuvných bran
Přednosti:
vhodný pro posuvné brány do délky dráhy 6 m a hmotnosti brány 300 kg
není zapotřebí aktivní bezpečnostní kontaktní lišta na hlavní uzavírací hraně
bezúdržbový, úsporný pohon s dlouhou životností

Ruční odblokování:
Pohony Sommer je možné v jakékoliv
pozici jednoduše odblokovat a
zablokovat. To zajišťuje nejvyšší
bezpečnost, např. při výpadku proudu.

Řídící jednotka motoru (STA-1):
zásuvná
integrovaná v krytu
připojení pro TorMinal
integrovaný dálkový přijímač
(FM 868,8 MHz)

Plastový kryt:
odolný vůči UV záření a stárnutí
odolný a stabilní
v nadčasovém decentním antracitu

Elektronické koncové spínače:
precizní bezdotykové koncové vypnutí
snadno nastavitelné
žádné mechanické opotřebení

Ozubený hřeben:
ocelový ozubený hřeben
potažený plastem
zajišťuje tichý chod brány
standardní velikost 4 m
(lze rozšířit na max. 6 m)

Další výhody pohonů:
plně automatické načtení síly
technika na bázi 24V se řízeným softlaufem
definované otevření a zavření (AUF/ZU) nebo částečné otevření
úsporný toroidní transformátor
bezdotykové koncové spínače (infračervené kontakty)
integrované vyhodnocování bezpečnostní lišty
řídící jednotka snadno dostupná pro servisování

Rozsah dodávky:
Samostatný pohon „STArter“
(výr. č. 3550V000)
obsahuje: 1x pohon posuvné brány, řídící jednotka
STA-1, zásuvný přijímač (FM 868,8 MHz) a
univerzální montážní základovou desku
Kompletní set „STArter“
(výr. č. 3540V000) obsahuje: 1x pohon posuvné
brány, řídící jednotka STA-1, 4m ozubený hřeben,
zásuvný přijímač (FM 868,8 MHz), univerzální
montážní základovou desku a 4-kanálový dálkový
ovladač (výr..č.4020V000)
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Naše pohony posuvných bran
SP 900 – robustní a „neviditelný“ pohon posuvných bran ve sloupku
Přednosti:
vhodný pro posuvné brány do délky dráhy 8 m a hmotnosti brány 400 kg
není zapotřebí aktivní bezpečnostní kontaktní lišta na hlavní uzavírací hraně
řídící jednotka s mnoha možnostmi připojení, vhodná i pro průmyslové brány
bezúdržbový, úsporný pohon s dlouhou životností

Další výhody pohonů:
r ychlost (max. 285 mm/s) a další parametry je možno
přizpůsobit automaticky velikosti a hmotnosti brány
integrovaný elektrozámek zajišťuje vysokou samosvornost
integrované připojení na bezdrátovou optickou
bezpečnostní lištu
pevná konstrukce díky jeklovému profilu vhodná i pro vyšší
vratové křídlo
frekvence až 40 cyklů otevřít/zavřít denně
nastavitelný chod brány vlevo/vpravo prostřednictvím spínače, není nutné přesvorkování motoru a koncových spínačů
automatické rozeznání bezpečnostní lišty (8,2kOhm nebo
optolišty) a fotobuněk (2- nebo 4drát)
automatické nebo poloautomatické zavření z koncových poloh a částečné otevření možné, nastavitelné částečné zavření
funkce předběžné výstrahy a režim „totmann„
možnost připojení a akumulátor*

2 balení = větší flexibilita:
sloupek a jednotka pohonu se
dodávají baleny zvlášť, aby se
zjednodušila manipulace
pohony není nutno před povrchovou
úpravou nejdříve odmontovat

K dispozici jsou
následující barvy:
přírodní hliník
RAL 9006
DB 703
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profil sloupku je možné
podle potřeby zkrátit
(také na stavbě)

robustní zpracování pro
optimální chod brány a
dlouhou životnost

rychlé nainstalování
a jednoduché
připojení k el. síti

výškově nastavitelné
ozubené kolečko
(90 mm – 290 mm)

variabilní magnetické
koncové spínače s
jemným nastavením

díky nivelační základové desce lze sloupek
bez problémů usadit i
na nerovný podklad

* k doobjednání jako příslušenství

< 0,5 W STANDBY

Rozsah dodávky:
Sloupek „SP 900“
(1250 mm)
obsahuje: hliníkový sloupek,
kryt sloupku a základová
deska
přír.hliník : výr. č. 3700V000
RAL 9006: výr. č. 3700V001
DB 703: výr. č. 3700V002

Sloupek „SP 900“
(2100 mm)
obsahuje: hliníkový sloupek,
kryt sloupku, základovou desku
a set svorek
přír.hliník : výr. č. 3710V000
RAL 9006: výr. č. 3710V001
DB 703: výr. č. 3710V002

Pohonná jednotka „SP 900“
(výr. č. 3703V000)
obsahuje : řídící jednotku,
integrovaný přijímač dálkového
ovládání (FM 868,8MHz) a
montážní materiál

Naše pohony posuvných bran
SG1 – silný pohon pro posuvné brány s podlahovým vedením
Přednosti:
ideální pro posuvné brány s vodící kolejnicí v podlaze nebo pro
dodatečnou montáž pohonu u stávajících těžkých bran
vhodný pro posuvné brány s dráhou posuvu do délky 6 m a hmotnosti
brány 500 kg
optimalizované odpojení síly pro provoz za nepříznivých podmínek
bezúdržbový, úsporný pohon s dlouhou životností

Elektronické koncové spínače:
precizní bezdotykové koncové vypnutí
snadno nastavitelné
žádné mechanické opotřebení

Řídící jednotka motoru:
zásuvná
integrovaná v krytu
připojení pro TorMinal
integrovaný dálkový přijímač
(FM 868,8 MHz)

Ruční odblokování:
Pohony Sommer je možné v jakékoliv pozici jednoduše odblokovat a zablokovat.
To zajišťuje nejvyšší bezpečnost,
např. při výpadku proudu.

Plastový kryt:
odolný vůči UV záření a stárnutí
odolný a stabilní
v nadčasovém decentním antracitu

Ozubený hřeben:
ocelový ozubený hřeben
potažený plastem
zajišťuje tichý chod brány
standardní velikost 4 m
(lze rozšířit na max. 6 m)

Další výhody pohonů:
rovnoměrný, klouzavý chod díky regulovanému softlaufu a vysoce jakostnímu
ozubenému hřebenu
ochrana před úrazy prostřednictvím automatického odpojení síly
bezproblémové připojení bezpečnostních zařízení, jako např. výstražné světlo,
světelná závora nebo bezpečnostní kontaktní lišta
řízení mikroprocesorem s rozmanitými možnostmi nastavení: mj. funkce částečného
otevření křídla pro chodce, automatické zavření, nastavitelná doba výstrahy, nastavitelný režim při najetí na překážku (kompletní nebo částečný zpětný chod brány)

Rozsah dodávky:
Samostatný pohon „SG1“
(výr. č. 3482V000)
obsahuje: 1x pohon posuvné brány, řídící jednotka
se zásuvným přijímačem (FM 868,8 MHz)

Kompletní set „SG1“
(výr. č. 3483V000) obsahuje: 1x pohon posuvné brány, 4m ozubeného hřebenu, řídící jednotka
se zásuvným přijímačem (FM 868,8 MHz)
a 4-kanálovým dálkovým ovladačem
(výr. č. 4020V000)
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Naše pohony posuvných bran
SM 40 T – výkonný pohon pro posuvné brány
Přednosti:
vhodný pro posuvné brány do délky posuvu 12 m a hmotnosti brány 600 kg
spolehlivý a robustní pohon (IP 43) s motorem s převodovkou v olejové lázni
řídící jednotka s četnými přídavnými funkcemi, jako např. částečné otevření
možnosti připojení např. pro nouzové vypnutí, výstražné světlo, optickou závoru a
bezpečnostní kontaktní lišty
Samostatný pohon „SM 40 T“
(výr. č. 5822V001)

Kompletní set „SM 40 T“ se světelnou závorou
(výr. č. 3504V000)

obsahuje: 1x pohon posuvné brány
a řídící jednotka motoru T100

obsahuje: 1x pohon posuvné brány, řídící jednotka motoru T100, plastový ozubený hřeben 4m,
zásuvný přijímač (FM 868,8 MHz), 4-kanálový dálkový ovladač (výr. č. 4020V000) a
světelná závora (7020V000)

DS 600 / DS 1200 – naše nejsilnější pohony posuvných bran
Přednosti:
vhodný pro posuvné brány do délky posuvu 20 m a hmotnosti brány 1200 kg
ideální pro těžké brány, zejména v průmyslovém sektoru
spolehlivý a robustní pohon (IP44) s motorem s vysoce výkonnou převodovkou
řídící jednotka s četnými přídavnými funkcemi, jako např. provoz „totmann“
možnosti připojení např. pro nouzové vypnutí, výstražné světlo,
optickou závoru a bezpečnostní kontaktní lišty
„DS 600“ (výr. č. 3408V000) pro
brány do 600 kg a délky posuvu 15 m

„DS 1200“ (výr. č. 3409V000) pro
brány do 1.200 kg a délky posuvu 20 m

obsahuje: řídící jednotka ACM 400 S

obsahuje: řídící jednotka ACM 400 S
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Vhodné příslušenství – dálkové ovládání
4-kanálový dálkový ovladač

výr. č. 4020V000

•p
 ro max. čtyři různé aplikace
•p
 rachotěsný kryt
•m
 oderní, kompaktní design v provedení z ušlechtilé oceli
• v ýsuvný kryt ovládacích tlačítek proti nechtěné aktivaci tlačítek
•p
 rachotěsný kryt
• s praktickým úchytem na zadní straně a s možností zavěšení na přívěsek s klíči

4-kanálový dálkový ovladač „Slider“

jen 8,7 cm

Výsuvný kryt

výr. č. 4031V000

•p
 ro max. čtyři různé aplikace
• e legantní ryté logo SOMMER
• n adčasový, moderní design s nerezovými aplikacemi
• v ýsuvný kryt ovládacích tlačítek proti nechtěné aktivaci tlačítek
•p
 rachotěsný kryt
• s peciálně k zavěšení na přívěsek s klíči, včetně karabinky

jen 6,2 cm

Výsuvná
funkce

K dispozici přibližně od prosince 2010

2-kanálový dálkový ovladač „Mini“

výr. č. 4026V000

•p
 ro max. dvě aplikace
• s peciálně k zavěšení na přívěsek s klíči, včetně karabinky
•p
 rachotěsný kryt

2-kanálový dálkový ovladač

výr. č. 4025V000

•p
 ro max. dvě aplikace
• s peciálně k zavěšení na přívěsek s klíči
•p
 rachotěsný kryt

12-kanálový dálkový ovladač „Telecody“ (IP 64)

výr. č. 4071V000

•a
 ž 10 různých přístupových kódů a 2 nekódová tlačítka
• lze použít také jako 12-kanálový dálkový ovladač
• k ryt odolný vůči prachu a stříkající vodě (IP64) je určen pro použití v
drsných podmínkách v exteriéru
• z árukou nejvyšší bezpečnosti je osvědčený systém proti krádeži na bázi
plovoucího kódu Somloq
• v elká tlačítka umožňují snadnou manipulaci (i v rukavicích)
• ž ivotnost baterie až 6 let (v závislosti na četnosti používání)

30-kanálový dálkový ovladač (IP 64)
s číselnými a směrovými tlačítky
s alfanumerickými tlačítky

osvětlená
tlačítka!

výr. č. 4080V000
výr. č. 4080V001

• u niverzálně použitelný, např. až pro 30 vrat v průmyslové oblasti nebo
pro 30 aplikací v oblasti Home Automation
•p
 rachotěsný kryt s ochranou proti stříkající vodě (IP64) je určen pro použití v
drsných podmínkách ve venkovním prostředí (ve spojení s držákem)
• v elká tlačítka umožňují snadnou obsluhu (i v rukavicích)
• ž ivotnost baterie až 6 let (v závislosti na četnosti používání)
•p
 říslušenství: držák (výr. č. 4641V000) pro umístění např. na vysokozdvižných vozících

4080V000

4080V001

4641V000

www.sommer.eu | 13

Vhodné příslušenství pro Vaše pohony

IP 44
Poté co optická závora odhalí objekt, vyšle po jeho rozeznání signál do řídící jednotky. Tím se zabrání např. zavření
brány, když se v chráněném prostoru nachází nějaká
překážka.

Výstražné světlo 24 V

výr. č. 5069

Uživatel brány je výstražným světlem varován před
pohybující se bránou.
včetně žárovky, max. 25 W, objímka E 14

optická závora
SOMMER

Fokusovaný světelný paprsek
Světelný
paprsek

běžně prodávané
optické závory

Jednosměrná optická závora

výr. č. 7020V000

• pro všechny otočné a posuvné brány
• dosah max. 10 m; včetně montážního úhelníku

2-drátová optická závora

IP 54

výr. č. 7023V000

• přímo k napojení k twist XL a SP90
• dosah max. 8 m; včetně montážního úhelníku

Elektrická bezpečnostní kontaktní lišta
8,2 kOhm (s hliníkovou C-lištou)
výr. č. 3670

Elektrický zámek (DC 24 V)

výr. č. 3205V001

•d
 oplňující zabezpečení proti vniknutí neoprávněné osoby
• s protilehlým a uzavíracím plechem pro zamknutí do
strany nebo k podlaze
Pozor: Použitelná jen u pohonů otočných bran.

Optická bezpečnostní lišta

výr. č. 3680

Pokud bezpečnostní lišta namontovaná na bráně najede na překážku, pohon zastaví a automaticky bránu otevře, aby bylo možno
překážku odstranit.
Pozor! Může být namontována buď kontaktní bezpečnostní lišta 8,2kOhm nebo optolišta, připojení obou bezpečnostních zařízení není možné.

Klíčový spínač
IP 54

Hlavní vypínač (odpojitelný)
IP 65
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výr. č. 5003V000-5010V000

•p
 ro ovládání pohonu brány pomocí klíče
• k dispozici jsou různé verze pro montáž na nebo pod omítku, volitelně s profilovanou
cylindrickou vložkou nebo bez vložky

Art.-Nr. 5026

•o
 dpojitelný bezpečnostní hlavní vypínač ( zařízení pro odpojení všech pólů sítě podle
EN 12453)
• napětí 600 V

otočných a posuvných bran

Set pro přestavbu twist XS

výr. č. 3248V000

•p
 ro provoz pohonů twist 200 E a twist 200 EL
na řídící jednotky twist XL (DTA-1) nebo twist XXL
(DTA-1)
• možný je také smíšený provoz s pohonem twist XL

frekvence
FM 868,8 MHz

Tyčová anténa

výr. č. 7004

• v enkovní anténa pro pohony otočných, posuvných a
garážových vrat, jakož i různé rádiové přijímače
• s koaxiálním kabelem 50 Ohm (6 m /10 m /16 m)

Více příslušenství, jako např. řídící jednotky
pro vyhodnocení bezpečnostních kontaktních
lišt, setů spojovacích kabelů a mnohé další
najdete v kompletním katalogu, který Vám na
poptávku rádi zašleme, nebo na internetu na
stránkách www.sommer.eu.
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U nás vždy naleznete
vhodné řešení.
U firmy SOMMER s jejími pobočkami a partnery v Evropě, Americe a v Asii najdete vše pod jednou střechou – výrobky
nejvyšší kvality i inovační techniku – samozřejmě „Made in Germany“.
Pohony posuvných bran
Integrované systémy pohonů
Home Automation

Pohony průmyslových vrat
Řídící jednotky rolovacích vrat
Technika dálkového ovládání

Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.

Pohony otočných bran
Pohony markýz
Hliníkové domovní dveře

 65026V019-4711-2,0-HER-4711.

Pohony garážových vrat
Pohony rolet
Parkovací a zábranové systémy

Navštivte nás na internetu:
www.sommer.eu
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Boeckler-Str. 21 – 27
73230 Kirchheim/Teck (Germany)
Telefon: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
Telefax: +49 (0) 70 21 / 80 01-101
E-Mail: info@sommer.eu

Váš odborný prodejce SOMMER:

